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Beste ouder, verzorger, 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van september. 

We gaan weer van start na een mooie warme zomer. We hopen dat u en de kinderen een fijne 

vakantie hebben gehad en zin hebben in een nieuw schooljaar.    

Dagopvang en BSO 

De dagopvang en de BSO zijn op werkdagen geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. Verlengde 

opvang is mogelijk vanaf 07.00 uur. Ook in de schoolvakanties. Mocht u hierover vragen hebben, dan 

kunt u mailen naar a.schouten@kibeo.nl . 

Dagopvang Groenerwijs 

In week 36 zal handelsonderneming Noordijk een veranda komen plaatsen voor de buitenbedjes. 

Daar zijn we erg blij mee. Zo staan de bedjes beschut tegen alle weersomstandigheden.    

Start nieuwe schooljaar 

Maandag 5 september gaan we weer van start met het nieuwe schooljaar. We willen graag goed van 

start gaan en uw aandacht vragen voor het volgende.  

-De school gaat open om 08.15 uur om 08.30 uur starten we met de lessen. We willen u vragen uw 

kind niet eerder naar school te brengen maar ook niet te laat omdat uw kind dan de instructie van de 

les mist. De deuren gaan om 08.15 uur open. De kleuters mogen dan naar binnen in de kring en een 

boekje gaan lezen. De andere leerlingen kunnen dan nog spelen op het plein tot de bel gaat. Elke dag 

zal er een leerkracht in de ochtend op het plein aanwezig zijn. 

-Mobieltjes van de leerlingen gaan in de telefoontas. Onder schooltijd mogen deze niet gebruikt 

worden. 

-Op donderdag hebben alle leerlingen gym. Graag op deze dag gymkleding en gymschoenen mee. 

-De laatste woensdag van de maand is het tosti-dag. Alle leerlingen mogen dan 1 tosti meenemen.  

-De schoenen van de leerlingen mogen aanblijven. Deze gaan alleen nog uit als het slecht weer is. 

Wilt u zorgen voor pantoffels in de luizenzak.    

Oudergesprekken 

In week 41 vinden de oudergesprekken plaats. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging. Wilt u uw kind 

zijn/haar portfolio meegeven naar school zodat we deze weer in orde kunnen maken.  
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Schoolreis 

In het kader van de groepsvorming en na overleg met de MR en GMR hebben we besloten schoolreis 

en schoolkamp te verplaatsen naar het begin van het schooljaar. Voor het schoolkamp maken we 

deze overstap pas volgend schooljaar i.v.m. de bespreking van de kamplocatie. Voor de schoolreis 

maken we deze overstap dit schooljaar.  

Stamgroep 1 gaat op 19 september aanstaande samen met OKC de Schakel naar Drievliet. Juf Chantal 
en Meester Pascal gaan mee met de leerlingen. De kosten zijn begroot op 30 euro per kind voor de 
bus en de entree. Wilt u dit bedrag voor 10 september overmaken naar   NL06RABO0300561237 

t.n.v. Omnisschool ‘t Opstapje onder vermelding van de naam van uw kind. Mocht u vragen hebben 
m.b.t de financiën dan kunt u terecht bij Juf Anita. Middels een aparte brief wordt u nog verder 
geïnformeerd.  
 

Schoolfruit 

Ook dit jaar zijn wij weer in aanmerking gekomen voor gratis schoolfruit. Heel fijn dat dit weer 

mogelijk is gemaakt! Vanaf 12 september hoeven de leerlingen geen fruit meer mee te nemen op 

dinsdag, woensdag en donderdag.  

Studiemiddag 

Voor de vakantie heeft u een boven schoolse nieuwsbrief ontvangen met daarin alle belangrijke data. 

Daarin ontbrak nog 1 datum. Op 31 januari hebben de leerkrachten een studiemiddag. Uw kind is 

dan om 12.00 uur uit.        

Groenerwijs 

Zoals u weet zijn we gestart met het project Groenerwijs. In het kader van dit project bespreken we 

ook de voeding en gaan we hiermee aan de slag. We zijn al begonnen met de moestuin zodat de 

leerlingen leren waar hun eten vandaan komt. We gaan nu beginnen met het drinken van water. Dit 

is niet alleen lekker maar ook gezond! Alle leerlingen krijgen maandag een dopper beker op school 

met hun naam erop zodat ze deze in de pauzes kunnen vullen met water. Ze hoeven dus geen 

drinken meer mee te nemen naar school. De doppers gaan op school in de vaatwasser en blijven op 

school.     
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Stibat 
 
Nog steeds zamelen we batterijen in voor de stichting Stibat. Voor elke kilo ontvangt de school een 
bedrag. De verzamelbak staat in het halletje bij de zij ingang van de school. Helpt u ons mee sparen? 
Alvast bedankt.   
 
MR dringende oproep. 
 
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden voor de MR. 
De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar om alle organisatorische zaken te bespreken, hierin 
advies te geven of een besluit in te nemen. Zo bent u betrokken bij de gehele gang van zaken. Mocht 
u interesse hebben om hier aan deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij een van de 
medewerkers van OKC ’t Opstapje. Alvast bedankt.    
 
Rommelwege 
 
Op zaterdag 17 september van 10.00 tot 16.00 uur is het Rommelwege in Driewegen. Ook wij doen 
met het kind centrum mee. We verkopen dan spulletjes en er is een grabbelton. De grabbelton zal 
gemaakt worden door de leerlingen. De opbrengst is voor school en zal besteed worden aan  
materialen voor de kinderen. Op het plein kunt u gratis een kopje koffie, thee of limonade met iets 
lekkers krijgen. We hebben er zin en gaan er een leuke dag van maken.      
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Aanwezigheid Anita  

Juf Anita is kind centrum coördinator van OKC t Opstapje en aanwezig van dinsdag t/m vrijdag. U 

kunt haar bereiken via  A.Tukker@omnisscholen.nl   06-86860916 

 

Activiteiten: 

5 september eerste schooldag 

12 september start schoolfruit 

17 september Rommelwege van 10.00 tot 16.00 uur.  

19 september schoolreis 

 

Team OKC ’t Opstapje. 
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